
 ו

 \ * הריהמ םינותנ תנזה תכרעמ הניה "סיקרנ"

 \ תוכרעמ א.0.6. תרבח י"יע החתופש ,השידחו
 \ תנתונה ,מי'עב תרושקת תותשרו בשחמ
 תטילק יכרצל םימדקתמ םייגולונכט תונורתפ
 תונימז ,תונימאל שגד ןתמ ךות םינותנ
 .תכרעמה תושימגו

 הנכות תסדנה יללכ יפ לע החתופ "סיקרנ*
 שא יבשחמ תרדס לכ לע תמשוימ ,םיינכדע
 תודמע 30-כב תכמותו ,המאתהב ךרוצ אלל
 .חווסזסש א 3300 גוסמ בשחמ לע טלק

 :םינווגמו םיבר םניה "סיקרנ" לש היתונורתי
 .תרדגה רשפאמה יזכרמ םינותנ ןולימ ןונגנמ <
 .םלוטיב וא םנוכדע ,תכרעמב תודשה
 הרדגה רשפאמה םיטמרופ/םילגרס ללוחמ *
 תנכות תועצמאב תיתודידיו תיביטקרטניא
 טו 0
 :ןוגכ תויטרדנטס תוקידב לש בחר ןווגמ <
 לומ הקידב ,םיכיראת ,םימוחת ,תוירמונ
 .'וכו םינומ לומ םינוזיא תקידב ,תואלבט
 ידכ ךות הטושפו תדחוימ תוקידב תפש <
 .םיטמרופ תרדגה
 הרוצב שמתשמ תוהגש תפסוהל תורשפא <
 .השימג
 ןונגנמ תועצמאב תודירשו תומלש <
 .פטו 305 תרוצתו 5008
 .יזכרמ בשחמ לא רודיש <



 תורדגה תכרעמ תת
 .תודשל םינותנ ןולימ תיצקנופ -
 .םינותנה ןולימב שמתשמה םילגרס ללוחמ -

 םינותנ תנזה תכרעמ תת
 .םיכמסמ תנזה -
 .םימייק םיכמסמ לע ןוקתו תרחח תרוקיב -

 הרקבו הטילש תכרעמ תת
 .תכרעמב בצמ תנומת תותליאש -
 .םיאשונ-םידיגא בצמ רורב -
 .תוינדלק תרדגה -
 .היצרוגיפנוק לוהינ -

 יזכרמה בשחמל רודיש תכרעמ תת
 םיאשונ/םידיגא לש םינייפאמ יפל הפילש -
 .רודישל םינכומ
 .וילע הרקבו רודיש עוציב -
 .יזכרמה בשחמב בקעמ תורשפא -

 םייוביג
 .עוופחסחוא6 תטיש -
 .סשגו ּוספז תנוכתמ -

 הנזה רמוחל ההזמכ שמשמ :.)08 וא אשונ
 םינותנה םירבעומ ויפל רשא םייוסמ אשונב
 .יזכרמה בשחמה לא
 רשא םיוסמ אשונב םיספט לש דוחיא :דיגא
 תחא הליבחכ תינדלק ידי לע םינחמ
 .(תיגול הדובע תדיחי)
 תוראתמה תורדגה לש ףסוא :(לגרס) טמרופ
 תוקידב ,תודשה ינייפאמ - הטילקל תומושר
 ,תויפיצפס תויגול תוקידב ,תויללכ תויגול
 ,תויטמוטוא הקתעה תולועפ ,םוכיסל םינומ
 .'וכו תרוקיב תולועפ
 םיטמרופ לש יגול ףסוא :(פ06טו8אז) ךמסמ
 םיאנתבו תוכימסב עיפוהל םילוכי רשא
 .םימייוסמ

 םינותנ ןולמ לולכמ

 :ומכ תודשה לש םייללכה םינייפאמה תרדגה
 ,דרמונ) הדש יפוא ,הדשה ךרוא ,טחסאוקז
 ,(אס ה טדסד/ /גטדסד8) הטילק גוס ,(אפלא
 .תויללכ תוקידב
 :רשפאמ
 ,הדש םש יפל,תכרעמב םייללכ תודש תרדגה -
 ,לוטיב ,תמייק הרדגה ןוכדע
 תומייק תורדגה חוויל -
 הדשב םישמתשמ רשא םיטמהופ לש אפ -
 .םייוסמ

 םילגרס ללוחמ

 גוס ,אשונ גוס,אשונ םש :אשונ תרדגה

 .טלפ

 אשונה םש ,ךמסמה רפסמ :ךמסמ תרדגה

 םיטמרופה רפסמ ,ךמסמה רושק וילאש

 .ךמסמה תא םיביכרמה

 :תומר יתש - טמרופ תרדגה

 :ןמכ טמרופה לש םייללכ םינותנ תרדגה 6

 ,רושקה אשונ םש ,טמרופ גוס ,טמרופ רפסמ

 .'וכו ץבוקב המושר ךרוא ,אל וא תרוקיב בייח

 טמרופה תא םיביכרמה תודשה תרדגה <
 .6011 50855א תנכות תועצמאב
 יוצרה ומוקמב הדשה תא רייצל תורשפא
 הרוצב ולש טמרופה תא ראתלו ךסמב
 ןולימב שומיש תורשפא .תיביטקארטניא
 וינייפאמ תא איבי הדש םש ןויצ רשאכ םינותנ
 תייחנה .םתנזהב ךרוצ אלל ,םינותנה ןוליממ
 ףסונב ,םירטמרפה תמלשה ךרוצל שמתשמה
 .םינותנה ןוליממ םייטמוטואה םינותנל
 ןולימ ינותנ לע סי/פהופפ עוציב תורשפא
 .ךרוצה הרקמב םינותנה

 :ןוגכ םיפסונ םינותנ תרדגה 5
 תמדוק המושרב הדשמ תימוטוא הקתעה -
 טמרופב תמדוק המושרב הדשמ ,טמרופ ותואב
 רחא הדשמ ,המושר התואב רחא הדשמ ,רחא
 ,וו158-מ ,ןורכזב עובק ךרעמ ,תרחא המושרב
 .(תומיא) הדשה גוסל םאתהב
 .הדשה לע תרוקיב עוציב -
 .תושר/הבוח -

 :תויטרדנטס תוקידב
 .(וא, סטז) םימוחת תקידב -
 .תוירמונ תקידב -
 .(תילגנא ,תירבע) 41.9 תקידב -
 לש ימניד ןויצ םע תרוקיב תרפיס תקידב -
 .(תוטיש המכ) םיפתתשמה תודשה
 .םיכיראת תקידב -
 ,(הפיקע וא הרישי) תואלבט לומ הקידב -
 םילדגבו ,םינוש םיכרואב ,םינוש םיגוסמ
 .םינוש
 ךותב רדגומה םינותנ ךרעמ לומ הקידב -
 .לגרסה
 .בחורלו ךרואל םינוזיאו םימוכיס -
 .תוקידב ןיב םיגול םירשק -

 תויפוצפס תוקידב
 תודחוימ תוקידב טמרופ לכל רידגהל ןתינ
 רובע תודש ןיב רשקל וא םייוסמ הדשל
 תוקידבה ידי לע תוסוכמ ןניאש תוקידב
 .תכרעמה לש תויטרדנטסה

 0 0. = ' וש

 םישדח םיספט תנזה לולכמ
 תינדלקה ההדזמ וב ,דיגא הניה הטילקה תדיחי
 .יטנוולרה אשונה תא תנייצמו
 תורדגהל םאתהב תעצבתמ םינותנה תנזה
 םישקמל םאתהבו ,שארמ ושענש יפכ טמרופה
 יפל םהב תשמתשמ תינדלקהש םיילנויצקנופ
 .ךרוצה
 רוחבל ןתינו םייגול םישקמ םניה םישקמה
 השימג הרוצב םישקמה חול לע םתוא
 .תכרעמה ללכ רובע תירטמרפו

 :תוקידב יגוס ינש םנשי תילנויצקנופ הניחבמ <
 לע עירתת תכרעמה - הדש ךות תוקידב -
 .הדש ףוסב אלו ,יוגש ותו ות לכב האיגש
 .הדש ףוס תוקידב -
 תוכרעמ רפסמ רידגהל ןתינ - םינומ תרדגה <
 .םינומ 20 לש
 תחא המושרב תודש רפסמ - בחור ינוזיא <
 התואב תודש רפסמ וא הדש לומ םינזאתמה

 .המושר
 וא זיא תביסמ (;08050) יוגש דיגא תרימש <
 רא עפהואצ-ב רחואמ לופיט ךרוצל ,רחא
 .יזכרמה בשחמב הטילק תוכרעמב

 (/פ8ואץ) תרזוח תרוקב <
 האיגשה רותיא ,רמוחב ףודפד - ןיעב תרוקב
 .רמוחה תרימשו הנוקיתל תורשפאו
 שיש תודש םתוא םינמוסמ - השקהב תרוקב

 .רזחח שיקהל ךרוצ
 הטילקה ךילהת לע תיטסיטטס הרקב *
 .תרוקיבהו
 ואת הנזה ידכ ךות המושר לוטיב/הפסוה *
 .םינותנ תרוקב
 יוהז טלקינ דיגא תליחתב - אמסיס יוהז <
 לע המסיס טולקל בלש ותואב ןתינו תיגדלקה
 .תכרעמל היוצר יתלב השיג עונמל תנמ
 בשחמב הטילקל רבעוה רבכש רמוח ןוקית *
 .םייוגש ח"'וד לבקתה ורובע רשאו יזכרמה



 רש

 ,הרקבו הטילש תדמע תלעב הניה תכרעמה
 יוהז תועצמאב תרדגומ רשא ,רתוי וא תחא
 ףוסמ לכ .השרומ הליעפמ/ליעפמ תמסיסו
 רחאל ,ב"וש תנחתכ שמשל לכוי תכרעמב
 .םימיאתמ המסיסו יוהז תסנכה

 תתכרעמ בצמ תנומת תותליאש <
 תיסיסב בצמ תנומת
 םיבאשמ תלוצינ לש תיללכ הנומת -
 .תכרעמב
 .הדמע יפל 090 תלוצינ -
 .תכרעמב םינוש םיבאשמ תלוצינ תגוצת -
 הדובע תונחת בצמ תנומת
 אשונ :םיוולנה םינותנה םע ,תינהלק לש ךתחב
 ,תושקה רפסמ ,השקה ןמז ,דיגא רפסמ ,יחכונ
 .'ןכו תומושר רפסמ

 םיכחמש ,השקהב - םידיגא בצמ טורפ
 ורדושש םידיגא ,רודישל םינכומ ,תרוקיבל
 .בשחמל

 םינותנ תנזה תכרעמ-תת

 ב"וש תכרעמ-תת

 .םבצמ ןויצ ךות םידיגא טוריפ -
 וההושש תומושר כ"הס -
 .רודישל תורתונה תומושר כ"הס -
 םיילועפת םייטסיטטס תוחי'וד
 הדובע םוי ,תינדלק ,אשונ :םיכתח השולשב
 .וללה תוח"ודה תשולש לש ישדוח רבטצמ ןכו
 םיינכט םייטסיטטס תוח"וד
 ,םיילועפתה תוח"ודה ומכ םיכתח םתואב
 תלוצינ תקידב ךרוצל םינותנ תפסותב
 ב"הס ,קג6וא6 ,וס ,ספט כי'הס :ןוגכ םיבאשמ
 .ןורכיז תלוצינ
 םישמתשמ/תוינהלק תרדגה
 ישמתשמ לש לוהינ תמישר רידגהל רשפאמ
 האשרה) תונוש תואשרה ללוכ ,תכרעמה
 ,תרוקיבל האשרה ,תכרעמה חקפמ ,ליעפמל
 השיג תעינמל תואמסיסו ,(תינדלקל האשרה
 .תכרעמל תשרומ אל

 הכימתו 5אַב 6זפ/ש4גצ תועצמאב

 .טרדנטסכ 5א4/8.5-ב

 "סיקרנ" םינותנ תנזה תכרעמ

 רשסש ->םסשס 02-עספע-ש

 רכס

 :םויה הכימתל תוירשפא תופסונ תויצפוא
 תירבע ללוכ 3270 ףסומל היצלומא -
 (וטד2) 3270 סה פדה ו-ל גו הכימת -
 106.2-ב הכימת -
 .ירכו שד ,טס-ל יללכ ,4₪ו-ב הכימת -
 .םדז -
 רודישה יתורש
 .חולשמל םידיגאה תריחבל תורשפא
 בקעמ תלוכיו ורודיש ,רוגישל רמוחה תרדגה
 .חלצהמ רודיש רמגל דע

 תווחחס וא
 םינוש םיטקסיד ינש יבג לע םימשרנ םינותנה
 .הלקת לש הרקמב תודירש ךרוצל ,תכרעמב

 סטו הספד
 לא השיג הנשי תכרעמה יבשחמ ינשל
 דחא בשחמ רשאכ .םיפתושמה םיקסידה
 ינשה בשחמל ויפוסמ תא גתמל ןתינ ,תבשומ
 ןדבוא אללו םיפתושמה םיקסידל השיג םע
 .היצמרופניא

 תורדגה תוכרעמ-תת

 הקידב תואלבט

 יזכרמ בשחמל םינותנ תרבעה \

 יטנגמ טרס רודש
 יוביגל תרושקתב

 ב"וש תכרעמ-תת



 מ
 אפרעסהא 6סאואוטאוסהדוסאפ - א.6 6. תרבח
 תיב הניה 8 6סאוקטדפה 5/9ד815 | 1983(.10)
 תוליבומהמ ,היגולונכט תוריתע תוכרעמ
 תוכרעמ םושייו המקה ,ןונכת ,חותיפב ץראב
 הנכות ירצומ ,תרושקת תוריתע בשחמ
 תויגולונכט בולש ךות ,תויאקנב תוכרעמו
 תושירדל תומאתומה תומכחותמו תומדקתמ
 .חוקלה
 םיחמומ תצובקב םירושק א.6.6 יחמומ
 היגולונכטה תמדקב םינכדועמ ,תימואלניב
 םינקת םימאותה תונורתפ םישמממו
 .םיימואלניב םיטרדנטסו
 םיאמדקא תוכרעמ יסדנהמ 45-כ הנומ הרבחה
 תוכרעמ ףגא - םיפגא ינשמ היונבו ,םיריכב
 .תרושקת ףגאו
 דרשמ ,ט"בהשמ ,קזב - םינמנ וניתוחוקל לע
 ,רצראה דרשמ ,ימואל חוטב ,הלשממה שאר
 תושר ,םיקנב ,ל"הצ ,ל"כשח ,א"עת ,ל"אפר
 .דועו ראודה

 ₪4 40. \ א זס 0 א זכו 5 8 ₪9

 תוריכמה להנמ :רשקה שיא
 61201 א"ת ,80 הוקת חתפ ךרד
 (5618391-6)03 :'לט
 (5616084)03 :סקפ
 361617 :סקלט

 לטיגיד תעדל ,ןוכנ אוה הז םוסריפבש עדימה
 עדימב םידוניש ונכתיי .םוסרפה ךיראתל
 .תמדקומ העדוה ןתמ אלל תאח רומאה
 הטמשה וא תועטל תיארחא הניא לטיגיד
 .הז םוטרפב


